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Media Release – Monday 03 May 2021 

 

Alba Discloses its Financial Results for the First Quarter of 2021 

 

Q1 2021 Financial Performance  

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) (Ticker Code: ALBH), the world’s largest aluminium smelter w/o China, has 

reported a Profit of BD52.2 million (US$138.8 million) for the first quarter of 2021, up by 807% Year-over-

Year (YoY), versus a Profit of BD5.8 million (US$15.3 million) for the same period in 2020. The Company 

reported Basic and Diluted Earnings per Share of fils 37 for Q1 2021 versus Basic and Diluted Earnings 

per Share of fils 4 for the same period in 2020.  

The Total Comprehensive Income for Q1 2021 stood at BD58.4 million (US$155.4 million) versus Total 

Comprehensive Loss for the first quarter of 2020 of BD1.6 million (US$4.3 million) – up by 3,539% YoY. Gross 

Profit for Q1 2021 was BD80.5 million (US$214 million) versus BD33.5 million (US$89.2 million) for the same 

period in 2020 – up by 140% YoY.  

With regards to the Revenue in Q1 2021, Alba generated BD302.7 million (US$805.1 million) versus BD275.9 

million (US$733.8 million) in Q1 2020 - up by 10% YoY.  

Total Equity as at 31 March 2021 stood at BD1,137.5 million (US$3,025.4 million), up by 5%, versus BD1,079.5 

million (US$2,871.1 million) as at 31 December 2020. Alba’s Total Assets as at 31 March 2021 were BD2,435.5 

million (US$6,477.4 million) versus BD2,353.7 million (US$6,259.8 million) as at 31 December 2020 - up by 3%.  

FOR IMMEDIATE RELEASE  
MANAMA (ALBH) 
 
Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) (Ticker Code: ALBH) presents its financial results as per the International 

Financial Reporting Standards (IFRS) accounting rules. All investors and reporters are requested to read 

Alba’s First Quarter 2021 Condensed Consolidated Interim Financial Information which are posted at 

www.albasmelter.com. 

 

Alba’s official press release and full set of Financial Statements are also available on Bahrain Bourse website.  

Alba’s Financial Results for the First Quarter of 2021 are summarized below: 

 

Alba’s Financial Results for the Fourth Quarter and Full Year of 2020 are summarized below: 

  

 

 

Alba’s official press release and full set of financial statements are also available on Bahrain Bourse website. 

Alba’s results for the third Quarter & nine months of 2018 are summarised below: 

 

http://www.albasmelter.com/
https://www.bahrainbourse.com/aluminum-bahrain-bsc
http://www.bahrainbourse.com/
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Alba’s top-line were driven in the first quarter of 2021 by higher LME prices (+24% YoY) and partially offset 

by lower Sales’ volume (a drop of 6% YoY) while the bottom-line was driven by higher top-line and partially 

impacted by higher depreciation as well as higher General and Selling Expenses. 

 

Industry Highlights: Macroeconomic Recovery & Tight Scrap Market  

Consumption 

▪ Aluminium market recovered in Q1 after COVID-19 pandemic left its mark on the world in 2020. World 
market consumption surge by 17% YoY. More spending/stimulus by Governments across the globe 
translated in strong metal consumption in many markets. The strong demand for Aluminium metal 
driven by energy transition and supply constraints. 

▪ Chinese consumption surged to pre-pandemic levels (+27% YoY).  
▪ World ex-China consumption rebound: 6% YoY in North America, 4% YoY in Europe and c.1% YoY 

in Middle East. 
 

Production 

▪ After a deep-dive in 2020, record-high smelting margins (thanks to LME price recovery) enhanced 
higher capacity utilization rates, especially from China, were behind the world aluminium production’s 
growth.  

▪ Robust imports of Aluminium have boosted Chinese production by 9% YoY [thanks to high in SHFE 
price].  

▪ Primary Aluminium supply in MENA down by 2% YoY owing to 4% supply cuts in UAE. 
▪ Production in North America down by 1% YoY mainly due to supply-cuts.  
▪ World market in surplus with China (+396Kt) and without China in deficit (-110Kt). 

 
LME inventories at ~1.897 million MT as of 31 March 2021 (up by 63% YoY). LME-cash averaged 
US$2,092/MT (+24% YoY).  

 

Alba Safety Highlights  

▪ Plant Safety: implementing a continuous improvement mindset through ‘Virtual Safety Hour’ 
Campaign. Launch of mini-SHE Campaign ‘The Right Choice’ in early April. 

▪ Working meticulously with the National Medical Taskforce for combatting COVID-19 to ensure our 
People’s Safety -Employees and Contractors. 

▪ Remote work from home continued for soft departments (men and women). 
▪ Recipient of International Safety Award from the British Safety Council.  
▪ Coming-back stronger as the Company hits 9.6 million safe working-hours w/o LTI by March-end 

2021. Alba achieved 10 million safe working-hours w/o LTI on 12 April 2021. 

 

Alba Major Operational Highlights 

▪ People-Focused: 199 National employees promoted across Alba’s plant in January 2021. 
▪ Alba’s new Vision, Mission and Values revealed at the inaugural session of CEO Majlis 2021. 
▪ Sales’ volume topped 355,450 metric tonnes (MT), down by 6% YoY while Production reached 

381,933 MT, down by 2% YoY.  
▪ Value Added Sales averaged 62% of the total shipments. 
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▪ Natural gas price set at US$3.75/MMBTU till 31 March 2022.   
▪ Spent Pot Lining (SPL) Treatment Plant in progress -overall progress exceeded 75%. 
▪ AL-HASSALAH achieved savings of US$39 million.  

 

2021 Alba Priorities 

▪ Evolve Towards Safety Excellence & Keep Alba’s Intrinsic Assets Safe Amidst COVID-19. 
▪ Lead by Example & Support the Government’s Initiative by Taking COVID-19 Vaccine. Aim is to 

have > 75% vaccinated workforce.  
▪ Meet 2021 Production Target of 1,540,000 metric tonnes & Deliver on AL HASSALAH Savings’ 

Target of US$70 Million by 2021-end. 
▪ Screen Potential Upstream Opportunities to Secure 1/3 Alumina requirements & Continuous 

Dialogue with Hangzhou Jinjiang Group Co. Ltd. 
▪ Capitalise on Aluminium Stewardship Initiative and Ecovadis Certifications to Penetrate New 

Markets & Increase VAP Sales.  
▪ Complete Spent Pot Lining Treatment Plant as per Timeline. 
▪ Focus on Green and Sustainable Initiatives. 
▪ Release Alba’s Fifth Edition of Sustainability Report by end of Q2 2021.  

 

Commenting on Alba’s financial performance for the first quarter of 2021, the Chairman of Alba’s Board of 

Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa stated: “The best way to foresee a sustainable future is to 

plan it. Alba is where it is today thanks to the guidance and wise directives of Bahrain’s leadership as well as their 

farsighted vision and support towards the Line 6 Expansion Project - which has become a reality - and for trusting 

us to achieve this landmark project. 

I also take the opportunity to thank HRH the Crown Prince and Prime Minister for his thought-decision to freeze 

natural gas price at US$3.75/MMBTU for a year. HRH directive reinforces his unlimited support to Alba’s growth 

and development which along with stronger metal demand, higher LME price and continuous improvements in 

production efficiencies will create greater value for Alba’s shareholders. 

In terms of business performance, we had a strong come-back and we delivered a solid quarter on many 

fronts:  

- Alba operations continue to run at full run-rate. The higher productivity was made possible thanks to Line 6. 

- VAP Sales’ volume – highest on record in Alba’s history (218,767 metric tonnes). 

- A record-high EBITDA margin in the Company’s 50-years of commercial operations – 29.8%. 

- Highest-ever recorded Profit in a quarter of BD52.2 million (US$139 million), up by 807% YoY.” 
 
Emphasizing further, Alba’s Chief Executive Officer, Ali Al Baqali said:  

“If we do what we’ve always done, we will end-up with what we’ve always gotten.  
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We had to think differently, thanks to this pandemic, to advance our performance as a Company on the 

operational and financial profitability fronts. It’s thanks to our agile workforce that we have been able to 

bounce-back and start 2021 strong. We also take pride in our Safety achievement as we topped collectively 

more than 10 million safe-working hours without LTI.  

I am optimistic about our business and confident that our performance will exceed our ambitious objectives – Safety 

Excellence, higher productivity, lean operations as we move forward in 2021.”  

Alba Management will hold a conference call on Tuesday 04 May 2021 to discuss Alba's financial and operational 

performance for Q1 2021 as well as outline the Company's priorities for 2021.  

ENDS 

Photo Caption  

Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa, Alba’s Chairman of the Board of Directors  
Ali Al Baqali, Alba’s Chief Executive Officer  
 

About Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) 
[Ticker: ALBH] 
 
Alba is the world’s largest aluminium smelter ex-China with a production of more than 1.548 million metric tonnes per annum 
(mtpa) (2020). With a dual listing on Bahrain Bourse and London Stock Exchange, the Company’s shareholders are Bahrain 
Mumtalakat Holding Company B.S.C. © (69.38%), SABIC Industrial Investment Company (SIIC) (20.62%) and General Public 
(10%).  
 
In addition to molten metal, our diverse Value-Added Product (VAP) portfolio includes Foundry grade re-melt products (T-
Ingots, Standard Ingots and Properzi Bars), Rolling Ingots (Slabs), Extrusion Ingots (Billets) and Unalloyed P1020 re-melt 
products. Around 79% of our products - from customised alloys to a variety of surface finishes -- are exported to more than 
150 global customers through our sales offices in Europe, Asia, Singapore, and subsidiary office in the U.S.  
 
Alba Campus comprises six Reduction Lines, three Power Stations, four Casthouses, four Carbon Plants along with other 
ancillary facilities. In addition to primary aluminium production, we also produce 530,000 mtpa of high-quality calcined 
petroleum coke at our own dedicated Coke Calcining Plant. Alba also yields 9.5 million cubic metres of potable water per 
annum from its dedicated seawater desalination plant. 
 
Alba has carved an enviable reputation in Safety, Environment and Health, Sustainability and Quality Management. It is one 

of the few smelters in the world to have achieved Zero Lost Time Injuries (LTI) in 2019. Alba was recognized during 2020 with 

five categories of National Safety Council (NSC) awards - USA and Gold Medal Health and Safety Award from the Royal 

Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) – UK. Alba was also awarded with the International Safety Award from British 

Safety Council (BSC) – UK in March 2021. 

Alba brings value to its customers with the many globally-recognised certifications such as ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 

and ISO 27001. Moreover, the Company attained the significant Automotive Quality Management System - IATF 16949 in 

2018 and, Bronze Medal by EcoVadis and Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Certification in 2020. 

Alba is committed to fostering greater sustainability across all our operations. In line with its CSR initiatives, Alba set-up the 

Region’s first-of-its-kind Spent Pot Lining (SPL) Treatment Plant in cooperation with Bahrain’s Supreme Council for 

Environment in 2019 to create a sustainable solution for the treatment of SPL with zero-waste. In 2020, Alba inaugurated its 

Fish Farm Project in collaboration with the Bahrain National Guard Consumer Association, thus boosting the Kingdom’s 

aquaculture and enriching the biodiversity around Alba’s operations. 
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Starting out in 1971 as a 120,000 mtpa smelter, Alba has continually delivered value to its customers, shareholders, and 

stakeholders. As we mark the Golden Jubilee of operations in 2021, we aspire to be more productive, innovative, and 

sustainable. For more information on Alba, please visit www.albasmelter.com 

Alba External Grievance Mechanism  

Alba’s External Grievance Mechanism receives and facilitates the resolution of any affected communities’ concerns and 

grievances about Alba’s Environment and Social (E&S) performance. External grievances about Alba’s E&S performance can 

be logged via the Alba Integrity Line - an independently operated confidential reporting hotline in multiple languages - via a 

toll-free phone system or via the intranet 24 hours a day, 

Alba’s External Grievance Mechanism is in line with Performance Standards of the International Finance Corporation (IFC), a 

World Bank affiliated lending organisation. 

Alba Response to COVID-19 Pandemic  

2020 was a year like no other and as one of Bahrain’s leading industrial companies, Alba’s response strategy to COVID-19 

was initiated since January 2020 and was based on the guidelines of Bahrain National Taskforce for Combating Coronavirus 

(COVID-19).  

Alba’s Executive team adapted an interactive approach from creating personal video messages, visiting shop-floor areas and 

engaging in virtual daily briefings with its Healthcare Centre team. Alba Management announced work-from-home and reduced 

working-hours where applicable especially for the female staff, and actioned plant-wide temperature checks for all shifts; social 

distancing protocols in offices, shop-floor areas and transport vehicles; frequent sanitization of all operational and non-

operational areas; distribution of protective kits; installation of hand sanitizer dispensers across the Company and posted 

multilingual posters in various areas. 

Despite COVID-19 outbreak, Alba continued to maintain stable operations thanks to its Business Continuity Plan and 

Emergency Preparedness Plan and sent-out few Letters of Assurance on Safe operations at Alba to all its stakeholders 

(customers, suppliers, and regulators) during 2020.  

Alba, the Safety of our people – employees and contractors’ workers – always comes First. Whilst we continue to follow 

COVID-19 measures at all times, we remain focused on Safety, Efficient Operations and Lean Cost Structure.  

 
For further details, please contact: 
Eline Hilal  
Director, Investor Relations, Insurance & Corporate Secretary  
Investor Relations Department 
Tel: (973) 1783 5100 
E-mail:  eline.hilal@alba.com.bh 
Website: www.albasmelter.com 
 
Follow us on:  
http://www.twitter.com/Alba4World  
http://www.facebook.com/Alba4World 
http://www.instagram.com/Alba4World  
http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain 
http://www.youtube.com/Alba4World 
 

http://www.albasmelter.com/
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
mailto:eline.hilal@alba.com.bh
http://www.albasmelter.com/
http://www.twitter.com/Alba4World
http://www.facebook.com/Alba4World
http://www.instagram.com/Alba4World
http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain
http://www.youtube.com/Alba4World
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 2021 مايو 3 – خبر صحفي للنشر

 

 2021لعام  للربع األولالمالية البا تعلن نتائجها 

 2021األول لعام  لربع ل ةالمالي النتائج

(، أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين، عن تحقيق  ALBHأعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( )رمز التداول: 

بزيادة سنوية بلغت  ، 2021الربع األول لعام خالل  مليون دوالر أمريكي(  138.8مليون دينار بحريني ) 52.2ربح بقيمة 

. وقد أعلنت  2020مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام  15.3مليون دينار بحريني ) 5.8، وذلك مقابل ربح بقيمة 807%

، وذلك مقابل عائد أساسي ومخفض  2021الربع األول لعام  فلًسا خالل   37مة ي بق للسهم الواحد   عائد أساسي ومخفض الشركة عن 

 .  2020رة من العام نفس الفت في فلًسا   4بلغ للسهم الواحد 

  مليون دوالر أمريكي(  155.4مليون دينار بحريني ) 58.4ما قيمته  2021لربع األول لعام ا خالل  الشامل  الربحمجموع وبلغ 

أي   – ملييون دوالر أمريكي(  4.3مليون دينار بحريني ) 1.6بلغ  2020لربع األول من العام خالل ا مقابل مجموع خسارة شاملة 

مليون   214مليون دينار بحريني ) 80.5فقد بلغ   2021إجمالي الربح للربع األول من العام ما . أ% 3,539بزيادة سنوية بلغت 

بزيادة بلغت  أي  – 2020أمريكي( لنفس الفترة من العام   مليون دوالر 89.2مليون دينار بحريني ) 33.5مقابل  دوالر أمريكي(

 .  % على أساس سنوي140

  مليون دوالر أمريكي( 805.1مليون دينار بحريني ) 302.7، سجلت البا ما قيمته  2021الربع األول لعام خالل  لإليرادات بالنسبة 

بزيادة سنوية بلغت   –  2020 من العام بع األول مليون دوالر أمريكي( خالل الر 733.8مليون دينار بحريني ) 275.9مقابل 

10% . 

 للنشر الفوري 

 (ALBHالمنامة )

تقدم نتائجها المالية وفق القوانين المحاسبية المقررة بموجب المعايير (  ALBH)الرمز:  شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(  

المرحلية  المالية    المعلومات(. يرجى من جميع المستثمرين والصحفيين االطالع على  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية )

 . www.albasmelter.comعلى موقع الشركة   2021من العام   لشركة البا للربع األولالمختصرة الموحدة و

يمكن الكاملة من  ا  االطالع على  كما  والمجموعة  البا  الرسمي لشركة  الصحفي  أيضً   المعلومات لبيان  ا على موقع المالية 

   .www.bahrainbourse.com بورصة البحرين

 : 2021للربع األول لعام وفيما يلي ملخص النتائج المالية لشركة البا 

 :2020من العام  التسعة أشهرو الثالثلنتائج المالية لشركة البا للربع  اوفي ما يلي ملخص 

 

 

 

 

 

http://www.albasmelter.com/
http://www.bahrainbourse.com/
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مليون دوالر   3,025.4مليون دينار بحريني ) 1,137.5ما قيمته  2021مارس  31حتى تاريخ  مجموع حقوق الملكية وبلغ 

ديسمبر   31حتى تاريخ   (مليون دوالر أمريكي 2,871.1مليون دينار بحريني ) 1,079.5مقابل  % 5بزيادة بلغت أي  أمريكي( 

مليون دوالر   6,477.4) مليون دينار بحريني  2,435.5فقد بلغ   2021مارس  31حتى تاريخ  مجموع الموجودات . أما 2020

زيادة  وهي  –  2020ديسمبر  31( حتى تاريخ مليون دوالر أمريكي 6,259.8مليون دينار بحريني ) 2,353.7مقابل  أمريكي( 

 .  % 3بلغت 

% على أساس  24مدفوعة بارتفاع األسعار في بورصة لندن للمعادن )+ 2021لربع األول من العام خالل اجاءت إيرادات البا 

اءت مدفوعة  % على أساس سنوي(، أما أرباح الشركة فقد ج6سنوي(، وتأثرت جزئيًا بانخفاض حجم المبيعات )تراجعًا بنسبة 

 بارتفاع إيراداتها، ومتأثرة جزئيًا بارتفاع قيمة االستهالك وكذلك النفقات العامة ونفقات المبيعات.  

 األلمنيوم خردةضعف سوق انتعاش اقتصادي عالمي و: أبرز أحداث الصناعة

 االستهالك

ارتفع  ، حيث  2020بظاللها على المشهد العالمي في    19-األول بعد أن ألقت جائحة كوفيد  الربعانتعش سوق األلمنيوم خالل   ▪

التحفيزية في جميع أنحاء العالم   هاإنفاق الحكومات وحزمات زيادة أدى و% على أساس سنوي.  17االستهالك العالمي بنسبة 

التحول نحو الطاقة  ب   ا مدفوعً   إلى ارتفاع استهالك المعدن في العديد من األسواق. كما أن الطلب الجيد على األلمنيوم جاء 

 .  اإلنتاجية  ونقص اإلمداداتالنظيفة 

 ي(. % على أساس سنو27)+ 19-ارتفع االستهالك في الصين إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد ▪

% على أساس سنوي في  4% على أساس سنوي في أمريكا الشمالية،  6انتعش االستهالك العالمي دون احتساب الصين:   ▪

 في الشرق األوسط. على أساس سنوي % 1أوروبا، وحوالي 

 اإلنتاج

أسعار    تحسنقياسية )بفضل  عالية  ، ساهمت هوامش إنتاج األلمنيوم التي بلغت مستويات  2020بعد االنخفاض الحاد في عام   ▪

للصين، حيث كانت هي السبب    بالنسبةالطاقة اإلنتاجية، وخصوًصا    استغاللبورصة لندن للمعادن( في تعزيز معدالت  

 وراء نمو إنتاج األلمنيوم العالمي.  

 اي[.  % على أساس سنوي ]بفضل ارتفاع أسعار بورصة شنغه9بنسبة  الصين عزز زيادة واردات األلمنيوم من إنتاج ▪

% على أساس سنوي نظًرا لخفض اإلمداد بنسبة  2انخفض إمداد األلمنيوم األولي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة  ▪

 % في اإلمارات العربية المتحدة.  4

 بشكل أساسي.  % على أساس سنوي بسبب خفض اإلمداد1انخفض اإلنتاج في أمريكا الشمالية بنسبة  ▪

 ألف طن(.   110- ألف طن( وعجًزا دون احتساب الصين ) 396مع احتساب الصين )+ شهد السوق العالمي فائًضا  ▪
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% على  63)أي بزيادة بلغت    2021مارس    31مليون طن متري بتاريخ    1.897~  تراوح المخزون في بورصة لندن للمعادن عند  

% على أساس  24لكل طن متري )+  دوالر أمريكي  2,092  أساس سنوي(. وتراوح معدل السعر النقدي في بورصة لندن للمعادن عند

 سنوي(.  

 في البا السالمةأبرز أحداث 

ثقافة التحسين المستمر   ▪ من خالل حملة "ساعة السالمة االفتراضية". إطالق حملة السالمة  السالمة في المصهر: تطبيق 

 أبريل الماضي.   بدايةوالصحة والبيئة المصغرة بعنوان "االختيار الصحيح" في 

( من أجل الحفاظ على سالمة العاملين  19- مع الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد  التعاون بشكل وثيق ▪

 ظفين وعمال المقاولين.من المو –في الشركة 

 استمرار العمل عن بعد من المنزل للدوائر غير التشغيلية )للرجال والنساء(.  ▪

 الفوز بجائزة السالمة الدولية من مجلس السالمة البريطاني.  ▪

.  2021مع نهاية مارس  دون أي إصابات مضيعة لوقت  مليون ساعة عمل آمنة    9.6العودة القوية للشركة من خالل تحقيق  ▪

 . 2021أبريل  12في دون أي إصابات مضيعة للوقت  ماليين ساعة عمل آمنة  10سجلت الشركة   وقد

 التشغيلي في البا   ألداءاأبرز أحداث 

 . 2021موظفًا بحرينيًا في جميع أنحاء المصهر في يناير  199التركيز على التنمية البشرية: ترقية   •

 . 2021الجلسة االفتتاحية للمجلس السنوي للرئيس التنفيذي لعام طرح الرؤية والمهمة وقيم الشركة الجديدة في  •

المبيعات   • بلغ    355,450تجاوز حجم  بانخفاض  بلغ اإلنتاج  على أساس سنوي  %6طن متري،  طن    381,933، في حين 

 % على أساس سنوي.  2متري، مسجالً انخفاًضا بلغ  

 نات. % من إجمالي الشح62تراوحت نسبة مبيعات القيمة المضافة عند  •

 . 2022مارس  31دوالر أمريكي لكل مليون سعرة حرارة بريطانية حتى تاريخ  3.75 عند سعر الغاز الطبيعي تثبيت •

 %. 75حيث تجاوز إجمالي اإلنجاز في المشروع   –إحراز التقدم في مشروع مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر  •

 دوالر أمريكي. مليون  39حققت مبادرة الحصالة وفورات بقيمة  •

 

 2021عام لأولويات البا ل

 . 19-التطور لتحقيق التميز في السالمة والحفاظ على سالمة األصول الجوهرية للشركة في ظل جائحة كوفيد •

والهدف  .  19-مبادرة الحكومة من خالل الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كوفيدل  وداعمة أن تكون البا مثاالً يحتذى به   •

 % من القوى العاملة بالشركة على التطعيم. 75هو حصول أكثر من  

لعام   • اإلنتاجية  األهداف  مبادرة    1,540,000بإنتاج    2021تحقيق  من  للوفورات  الموضوعة  األهداف  وتحقيق  متري  طن 

 . 2021مليون دوالر أمريكي مع نهاية العام  70الحصالة بقيمة 
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متطلبات األلومينا واستمرار المحادثات مع مجموعة شركات    1/3فرص االستثمار في إمدادات المواد الخام لتأمين    ثبح •

 هانغزو جينجيانغ المتحدة.  

يدة وزيادة مبيعات المنتجات  على شهادتي مبادرة استدامة األلمنيوم وإيكوفاديس لدخول أسواق جد حصول البااالستفادة من   •

 ذات القيمة المضافة.  

 استكمال مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر بحسب الجدول الزمني للمشروع.  •

 المبادرات الخضراء والمستدامة. التركيز على  •

 . 2021إطالق النسخة الخامسة من تقرير االستدامة السنوي للشركة مع نهاية الربع الثاني لعام  •

، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان  2021يقه على األداء المالي لشركة البا خالل الربع األول لعام  وفي تعل

مستقبل مستدام هي من خالل التخطيط له. وتدين البا بما تتمتع به من مكانة مرموقة    لرؤيةقائالً: "أفضل طريقة    آل خليفة  بن دعيج

  – ملكة البحرين الرشيدة ورؤيتهم المستقبلية ودعمهم الالمحدود لمشروع خط الصهر السادس للتوسعة  لتوجيهات وإرشادات قيادة م

 ولثقتهم البالغة بتمكننا من تحقيق هذا اإلنجاز الوطني الهام.  – واقعة الذي أصبح حقيقة 

حفظه هللا  الموقر  وأود بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات الشكر واالمتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  

  تؤكد دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية. إن هذه التوجيهات الحكيمة    3.75لقراره السديد بتجميد سعر الغاز الطبيعي عند  

سوف يساهم في خلق قيمة عالية لمساهمي شركة البا، مع األخذ بعين االعتبار   مماهي لضمان نمو وتطور الشركة،  دعم سموه الالمتنا

 تحسن الطلب على األلمنيوم وارتفاع أسعار بورصة لندن للمعادن والتحسين المستمر للكفاءة التشغيلية.  

 وحققنا أداًء جيًدا خالل الربع األول على العديد من األصعدة: للشركة، فقد سجلنا عودة قوية  ة أداء األعمال التجاريةومن ناحي 

 تواصل العمليات التشغيلية سيرها بأقصى طاقة إنتاجية، حيث تمكنّا من رفع اإلنتاج بسبب خط الصهر السادس.   -

 متري(. طن   218,767مستويات في تاريخ الشركة )الحجم مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة أعلى سجل  -

من العمليات    اخمسين عامً   خالل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  قبل احتساب  األرباح  هامش  معدالت لأعلى  تسجيل   -

 %. 29.8  –التشغيلية للشركة 

  139مليون دينار بحريني ) 52.2، إذ بلغ ما قيمته 2021األول من في ربع من السنة كان خالل الربع أعلى ربح تم تسجيله   -

 % على أساس سنوي". 807مليون دوالر أمريكي(، أي بزيادة بلغت 

 ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائالً:  

 نا عليها سابقًأ.  لما اعتدنا على القيام به، فإننا سوف نحصل على نفس النتائج التي حصالقيام ب  واصلنا"إذا 

كان علينا أن نفكر بطريقة مختلفة من أجل دفع األداء العام للشركة سواء من الناحية    أنه  19-من الجوانب اإليجابية لجائحة كوفيد

بتحقيق    2021ربحية. وبفضل تمتع القوى العاملة بالمرونة والسرعة الكافية، فقد استطعنا أن نعود من جديد لنبدأ العام  الالتشغيلية أو  

 . دون أي إصابات مضيعة للوقت ماليين ساعة عمل آمنة 10مة، إذ تجاوزنا معًا األداء الجيد. كما أننا نعتز بإنجازنا في السال
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التميز في السالمة، زيادة    –وإني متفائل بما سنحققه على مستوى األعمال، وواثق بأننا سنتجاوز أهدافنا الطموحة الموضوعة في أدائنا  

 ". 2021مع مضينا في العام  –اإلنتاجية، العمليات التشغيلية المبسطة 

المالي والتشغيلي    ءلبحث ومناقشة األدا   2021مايو    4وافق  جدير بالذكر أن إدارة الشركة تعتزم عقد اجتماع هاتفي يوم الثالثاء الم

 ، وتحديد أولويات الشركة لهذا العام. 2021للشركة خالل الربع األول لعام 

 انتهى 

 تعليق الصور: 

 . الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة –رئيس مجلس إدارة شركة البا  

 .علي البقالي – الرئيس التنفيذي لشركة البا 

 

ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( نبذة عن   

 [ ALBH: رمز التداول ]

(. وهي مدرجة  2020مليون طن متري سنويًا )  1.548تُعد شركة البا أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين، حيث يبلغ إنتاجها أكثر من  

بورصة   من  كل  )مقفلة(  في  ش.م.ب.  القابضة  البحرين  ممتلكات  شركة  من  كل  هم  فيها  والمساهمون  المالية،  لألوراق  لندن  وسوق  البحرين 

 .(%10) %(، والجمهور العام20.62%(، وشركة سابك لالستثمارات الصناعية )69.38)

المضافة كسبائك   القيمة  منتجات  العديد من  الشركة  تنتج  السائل،  األلمنيوم  الصهرإلى جانب  السبائك  T سبائك حرف) المزيج األساسي إلعادة   ،

تتفاوت منتجات   .P1020 ، وقوالب الدرفلة، وقضبان السحب، ومنتجات األلمنيوم غير الممزوج إلعادة الصهرمن فئة(المعيارية، سبائك بروبرزي

عميالً حول العالم من خالل    150% ألكثر من  79ر  الشركة في أنوعها من حيث المزيج الداخل في تصنيعها وأسطحها النهائية، حيث يتم تصدي

 .مكاتب المبيعات التابعة للشركة في أوروبا وآسيا وسنغافورة والشركة التابعة لها في الواليات المتحدة األمريكية

الصناعية األخرى.    يضم موقع البا ستة خطوط للصهر، وثالث محطات للطاقة، وأربعة مسابك، وأربعة مصانع كربون، باإلضافة إلى المرافق

طن متري سنويًا من فحم الكوك المكلسن عالي الجودة من مصنع التكليس التابع لها.    530,000وإلى جانب إنتاجها من األلمنيوم األولي، تنتج البا  

 .مليون متر مكعب سنويًا من مياه الشرب من خالل محطة تحلية مياه البحر الخاصة بها 9.5كما تنتج الشركة 

لتي لم  با سمعة متميزة في مجاالت السالمة والبيئة والصحة واالستدامة وإدارة الجودة. وتعتبر البا من مصاهر األلمنيوم القليلة حول العالم ا حققت ال 

مختلفة من مجلس    عن خمس فئات   خمس جوائز   2020. كما حصدت الشركة خالل عام  2019تشهد وقوع أي إصابات مضيعة للوقت في عام  

المملكة    – الواليات المتحدة، وجائزة الميدالية الذهبية للصحة والسالمة من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث )روسبا(    –(  NSCني )السالمة الوط

 .  2021في مارس   المملكة المتحدة  –(  BSCجائزة السالمة الدولية من مجلس السالمة البريطاني ) كما حصلت الشركة على المتحدة. 

، وآيزو  14001، وآيزو  45001، وآيزو  9001تحقيق القيمة لعمالئها من خالل العديد من الشهادات المعترف بها عالميًا مثل اآليزو  تحرص البا على  

، باإلضافة إلى الميدالية البرونزية من منظمة  2018في عام   IATF 16949 . كما حصلت البا على شهادة نظام إدارة الجودة لصناعة السيارات27001

 .2020والتقييم الدولية إيكوفاديس وشهادة مبادرة استدامة األلمنيوم في عام  التصنيف

في إنشاء أول مصنع    2019تلتزم البا بتعزيز االستدامة في جميع عملياتها التشغيلية. وفي إطار مبادرات المسؤولية االجتماعية، شرعت البا في عام  

قة وذلك بالتعاون مع المجلس األعلى للبيئة من أجل إيجاد حلول مستدامة لمعالجة هذه المادة  من نوعه لمعالجة بقايا بطانة خاليا الصهر في المنط

، دشنت البا مشروع مزرعة األسماك الذي تم بالتعاون مع الجمعية االستهالكية للحرس الوطني، ويهدف لتعزيز 2020دون أي مخلفات. وفي عام 

 .وي بالقرب من مواقع الشركةالثروة البحرية في المملكة وإثراء التنوع الحي 
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طن متري سنويًا. وتواصل البا حرصها على تحقيق الفائدة    120,000كمصهر ال تتجاوز طاقته اإلنتاجية   1971بدأت البا عملياتها التشغيلية في عام  

، فإننا نتطلع  2021ياتها التشغيلية في العام  والقيمة لعمالئها ومساهميها وجميع األطراف المعنية بها. ومع احتفال الشركة باليوبيل الذهبي لبدء عمل 

  .لتعزيز اإلنتاجية وتقديم المبادرات المبتكرة والمستدامة في عملياتنا التشغيلية

   . www.albasmelter.com  للمزيد من المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة اإلنترنت

 

 آلية التظلم الخارجي 

وهو خط إبالغ سري متعدد اللغات    –  خط البا للنزاهةرابط    يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي لشركة البا على

 ويدار بشكل مستقل، سواًء باستخدام خط الهاتف المجاني أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً. 

 . مؤسسة اإلقراض التابعة للبنك الدولي –تماشياً مع معايير األداء المبينة من قبل الشركة المالية الدولية  في شركة البا وتأتي آلية التظلم الخارجي 

 

 19-استجابة البا لجائحة كوفيد 

االستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ استثنائيًا وباعتبارها إحدى الشركات الصناعية الرائدة في البحرين، جاءت استراتيجية    2020كان العام  

 .(19-مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 2020يناير 

مواقع العمليات  عمل فريق اإلدارة التنفيذية في البا على تبني النهج التفاعلي بإعداد الرسائل الشخصية الموجهة من خالل مقاطع الفيديو، زيارة  

إدارة  التشغيلية، وعقد االجتماعات االفتراضية اليومية مع فريق مركز البا للرعاية الصحية حول آخر التطورات المتعلقة بالجائحة. وقد أتاحت  

العمل خصوًصا بالنسبة للموظفات، كما طبقت الشركة فحص درجات    الشركة لموظفيها العمل عن بعد من المنزل وقامت بخفض عدد ساعات 

ات  الحرارة للموظفين في جميع أنحاء المصهر وخالل جميع المناوبات، إلى جانب تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي في المكاتب ومواقع العملي

دوات الوقاية على  التشغيلية ومركبات الشركة. وتقوم الشركة كذلك بالتعقيم المستمر لجميع المواقع التشغيلية وغير التشغيلية، باإلضافة إلى توزيع أ

 .الموظفين وتثبيت المعقمات والملصقات التوعوية بمختلف اللغات في مختلف أنحاء الشركة

، استمرت الشركة في الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية بفضل التزامها بخطة استمرارية األعمال وخطة  19-وعلى الرغم من انتشار جائحة كوفيد

الشركة خطاب ضمان حول العمليات اآلمنة في البا لجميع األطراف المعنية بالشركة )من عمالء وموردين وجهات  الجاهزية للطوارئ. كما أرسلت  

  .2020تنظيمية( خالل عام 

الزمة  تأتي سالمة العاملين في البا، من موظفين وعمال المقاولين، على رأس قائمة أولوياتها. وفيما نحن مستمرون في اتخاذ جميع اإلجراءات ال

 ، فإننا ال زلنا ملتزمين بالسالمة والكفاءة التشغيلية وهيكلة التكلفة المبسطة. 19-لوقاية من جائحة كوفيدل

 :بـ االتصال يرجى التفاصيل، من لمزيد

 لين هاللي إ

 الشركة  والتأمين وسكرتارية عالقات المستثمرينل إداري مدير 

                                                 +(973) 1783  5100 هاتف:

    eline.hilal@alba.com.bh بريد إلكتروني: 

 www.albasmelter.com اإللكتروني: الموقع 

 

 تابعونا على:

http://www.twitter.com/Alba4World 

http://www.albasmelter.com/
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
mailto:eline.hilal@alba.com.bh
http://www.albasmelter.com/
http://www.twitter.com/Alba4World
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http://www.facebook.com/Alba4World 

http://www.instagram.com/Alba4World 

bahrain-http://www.linkdin.com/company/aluminium 

www.youtube.com/Alba4World/http:/    

http://www.facebook.com/Alba4World
http://www.instagram.com/Alba4World
http://www.linkdin.com/company/aluminium-bahrain
http://www.youtube.com/Alba4World

